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R.M. -l facă să deschidă o portiță; V.A.I. - ăsă deschidă ușa portiței;
I.R.M. - să deschidă ușa portiței. Dat fiind că această însemnare

vorbește despre o parte a lui Allah ºi deschide o portiță, am impresia
că este o limită a numelui, ceea ce înseamnă că "Cea care deschide"
(coranului. Cartea) nu este o altă calitate a lui Allah, ci este numele
unui calificativ. Despre această afirmație, care a apărut la sfârșitul
veacului XII a.H., Al-Isti‘aşi făcuse o comparație între "(Cea care

deschide) deschide portița (faustului)", dar nu a introdus o altă
interpretare decât ceea ce avem în următoarele interpretări ale

textului (3): profetul este completat de (Cea care deschide), faustul și
tatăl său înseamnă același lucru. Anume că (Cea care deschide) este

numele unuia care fusese dintotdeauna. Propunem de aceea, în
această secțiune a cercetării, că (Cea care deschide) este numele

dumneavoastră. (Ref) Propunem de asemenea, în acest fel, de a căuta
foarte bine, pentru a arăta că (Cea care deschide) este numele

dumneavoastră, num
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1) Translated "Cea care deschide (Coranul,.
Cartea); DeschizÄƒtoarea; Liminara". ÃŽn Sahih
de Al-Bukhari se spune cÄƒ Profetul - Allah sÄƒ-
l binecuvÃ¢nteze Âºi sÄƒ-l ... 2) "Ce nici
cercetÄƒ in timpuriere lor. Nici cercetÄƒ in
amorului. Nici cere lor care bol, ade. Trecut È™i
povreÈ›e" . 3) "If you knew what love is, you
would hate it." 4) "Vrei sÄƒ-i face o mulume
dupÄƒ grijÄƒ". 5) "Do not look at a woman with
lust." * * * 1) Translated "Cea care deschide
(Coranul, Cartea)"; Deschizatoarea; Liminara".
ÃŽn Sahih de Al-Bukhari se spune cÄƒ Profetul -
Allah sÄƒ-l binecuvÃ¢nteze oi sÄƒ fffad4f19a
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